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SPRAWOZDANIE  Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  

GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ 

W  JEDLNI  za 2018 rok 
 

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018  wynosił 75,44 zł 

 

 

PRZYCHODY  na dzień  31.12.2018 r        

 
Dotacja z Budżetu Gminy   Plan 160.000,00 zł    Wykonanie  159.467,17 zł 

Dotacja z Ministerstwa Kultury    Plan     6.500,00 zł    Wykonanie      6.500,00 zł 

 

ROZCHODY na dzień 31.12.2018 r       165.967,17 zł 

 
Zużycie materiałów i energii                    26.734,74 zł 

w tym: 

             Zakup księgozbioru                14.507,65 zł  

             Zużycie gazu i wody                         6.658,70 zł  

             Materiały                       5.568,39 zł 

 

Usługi obce                     8.363,95 zł 
w tym: 

            Koszty bankowe                      716,00 zł 

            Usługi telekomunikacyjne                     1.515,40 zł 

            Prenumerata                                 1.464,36 zł 

            Usługi pozostałe                                   4.668,19 zł  

 

Wynagrodzenia razem                                     127.922,08 zł 

w tym: 

Wynagrodzenia                                  109.437,00 zł 

Pochodne od wynagrodzeń                                  18.485,08 zł  

  

Pozostałe  wydatki                                               2.946,40 zł 

w tym:  

             Podróże służbowe                                       264,50 zł 

   Świadczenia urlopowe                2.370,90 zł 

             Podatek od nieruchomości                          311,00 zł 

 

 

Na dzień 01.01.2018 stan środków finansowych na koncie bankowym  

biblioteki wynosił 75,44 zł. 

W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni  z planowanej dotacji  od 

Gminy w kwocie 160.000,00 zł, otrzymała 160.000,00 zł. Wydatkowała 159.467,17 zł  

na bieżące utrzymanie. Niewykorzystana dotacja została zwrócona gminie 31.12.2018 r. 

Otrzymaną dotację z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w kwocie 

6.500,00 zł wydatkowano w całości. 
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Rozchody w 2018 roku zostały poniesione na: 

- zużycie materiałów i energii – wydatkowano 26.734,74 zł tj. 99,7 % zakładanego 

planu, z przeznaczeniem na zakup książek, tonerów, druków, szafy na dokumenty, 

komputer oraz opłacono rachunki za wodę i gaz.  

- usługi obce – wydatkowano 8.363,95 zł tj. 99,6 % zakładanego planu, na prowizję za 

prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za przelewy bankowe, rozmowy 

telefoniczne, za dostęp do sieci Internet, wywóz śmieci, koszty wysyłki, wymianę 

tablicy elektrycznej, opłatę licencyjną za program księgowy REWIZOR, ubezpieczenie 

mienia. 

- wynagrodzenia – wydatkowano 127.922,08 zł tj. 99,7 % zakładanego planu z tego na 

umowy zlecenia za obsługę księgową  5.400,00 zł, wynagrodzenia dla pracowników 

104.037,00 zł oraz  pochodne od wynagrodzeń 18.485,08 zł. 

- pozostałe wydatki – 2.946,40 zł tj. 99,9 % zakładanego planu z przeznaczeniem na  

delegacje, świadczenie urlopowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia.  

  

 

Zadania określone w planie finansowym realizowane były zgodnie z jego założeniami   

i potrzebami biblioteki. 

Na dzień 31.12.2018 roku biblioteka nie posiadała  zobowiązań wymagalnych.  

Stan środków finansowych na rachunku bankowym  na dzień 31.12.2018 wynosi        

81,03 zł. 

Wójt Gminy Pionki  

Mirosław Ziółek  


